
Skogen och klimatförändringar



De olika växthusgasernas inverkan



Klimatet i Sverige de senaste 150 åren



Temperaturavvikelse 1995-2010

jämfört med 1961-1990.

Temperaturavvikelsen är inte

längre inom de möjliga

avvikelserna utan är orsakad

av en klimatförändring



Temperaturförändring per säsong 
från 1961-1990 till 1991-2005

Vinter            Vår Sommar Höst

SMHI Faktablad nr 29

Lars Bärring, SMHI, Rossby centre 2011 Mistra-Swecia



Beräknad uppvärmning

Sommar                        Vinter



Beräknad förändring av nederbörd

Sommar Vinter 



Är väderextremer ett tecken på

klimatförändringar!?
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Källa: Översvämningar i Sverige, SMHI



RCP – representative concentration pathway

RCP 8.5

RCP 6.0

RCP 4.5

RCP 2.6

CO2-emissioner CO2-concentrations

(Van Vuuren et al., Climatic Change, 2011)

Nya scenarier – RCP ersätter SRES

2011 = 34 

miljarder t 

CO2

RT1



Nya generationens “utsläppsscenarier”

–representative concentration pathways RCPs

RCP2.6 – 2°C, immediate and extensive action required 

RCP4.5 – 3°C, ambitious emission targets and ‘positive’ world development

RCP6.0 – 4°C, intermediate, yet ambitious

RCP8.5 – >5°C, business-as-usual



Vad händer

med skogen?!



Förlängd vegetationsperiod = mer solljus kan utnyttjas



Vattentillgången spelar roll i främst södra 

Sverige och i slutna bestånd

LAI 4LAI 1 LAI 3



Experiment med förhöjd koldioxidhalt

ger en produktionsökning på 10-40%

Experiment i Sverige visar att effekten

av koldioxid är en fråga om närings-

förhållandena i marken



FLAKALIDEN
Soil warming
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Marktemperaturen påverkar näringsutbudet

NäringsrikNäringsfattig



Effekten av klimatförändringar på tillväxt
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Ökad produktion men även ökad risk 
för skador

• Stormfällning, 

• Insekter gynnas generellt

• Skadesvampar +/-

• Rotröta, snytbagge och granbarkborre

verkar alla gynnas

• Mer viltskador

• Mer vårfrost

• Ökad risk för skogsbränder



Ungersk lus skapar oro i Skåne
En ny art av sköldlus i Sverige har orsakat omfattande 

skador på gran i Skåne. Angreppen innebär att 

markägare tvingas avverka skog av säkerhetsskäl. 

Gransköldlusen slår ut stora skogar.
I Ystadtrakten har den ungerska gransköldlusen slagit 

ut 1 000 hektar skog. 

Tusen hektar drabbad av

ungerska gransköldlusen
Tusen hektar skog i södra Skåne har skador av den ungerska gransköldlusen, en 

ny skadegörare i svenska skogar. Sköldlusens savsugande orsakar i kombination 

med sotdaggsvamp kraftig stress hos granen och det leder till kronutglesning och 

reducerad tillväxt av årsskotten. Avverkning av de värst drabbade bestånden är 

nödvändig för att undvika spridning.

http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/


Phytoftera ramonum

Phytoftera sp.

Angriper alm, ek, bok, al, ask

och vissa barrträd. 

Nya arter introduceras i Europa och

takten har ökad snabbt de sista

20 åren. Vad är orsaken?

www.alfakraft.se



Invasiva arter

Handel

Transporter

Klimat-

förändringar?



Sporfällor för övervakning av patogener

+ nya arter?
Phaeropsis sapinea = Diplodia-sjuka Dothistroma = rödbandsjuka



Antropogent nedfall

Mängden blad/barr och näringsstatusen

är ett bra sätt att övervaka trädens hälsa

och vitalitet. Även förändrad tillväxt

orsakade av omgivande miljöfaktorer kan

detekteras.



Effekter av Ozon i ett förändrat klimat



Tack för att ni lyssnade!


